
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Р? РА 20 АР у. м К и і в

Про залишення заяв без розгляду

Відповідно до абзацу другого частини першої і частини другої статті 
12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
абзацу третього частини другої статті 18 Закону України «Про фахову 
передвищу освіту»

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяви Володимир-Волинського агротехнічного коледжу 

від 29.01.2020 № 13 та від 28.01.2020 № 12 про розширення провадження 
освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти без розгляду згідно з 
підставами, що додаються (додатки 1, 2).

2. Департаменту ліцензування (Шевцов А. Г.):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОН інформації 

про прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Володимир-Волинський агротехнічний коледж про 

прийняте органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 

департаменту ліцензування Шевцова А. Г.

/

Заступник Міністра  ̂ Єгор СТАДНИЙ



Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки 
від «С Ь  » С 2020 р. № Ч - Л

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері фахової передвищої освіти без розгляду

відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів 
___________________господарської діяльності» (далі -  З а к о н ) _______________

Вих. № заяви юридичної особи 13 Дата 29.01.2020
Вх. № заяви юридичної особи 
173/0/10.1-20

Дата 29.01.2020

Найменування юридичної особи Володимир-Волинський 
агротехнічний коледж

Ідентифікаційний код юридичної особи 00727771
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про отримання 
ліцензії

Розширення провадження
освітньої діяльності шляхом 
збільшення ліцензованого обсягу 
щодо підготовки фахівців у сфері 
фахової передвищої освіти зі 
спеціальності 274 Автомобільний 
транспорт у галузі знань 
27 Транспорт__________________

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері фахової передвищої освіти без розгляду

1. Підписані документи, що додаються до заяви про розширення провадження 
освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої статті 12 
Закону):

- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати ліцензіата за 
попередній рік (2019 рік) (порушення підпункту 4 пункту 64 Ліцензійних умов);

- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації 
викладачів, які здійснюють освітній процес за спеціальністю (документи про вищу 
освіту, науковий ступінь, вчене звання, документи, які підтверджують досвід 
роботи) (порушення підпункту 12 пункту 64 Ліцензійних умов).

2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання 
ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за 
встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них 
(пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

- відомості про забезпечення програмами і базами для проходження практики 
складені не за встановленою формою (таблиця 2 додатку 10 до Ліцензійних умов, 
порушення підпункту 8 пункту 64 Ліцензійних умов);

- у групі забезпечення відсутні дані про спеціальності, за якими отримано 
дипломи Грицюком О. Ю. за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і 
магістра (порушення підпункту 6 пункту 64 Ліцензійних умов);

- відомості про забезпечення підручниками, навчальними посібниками,
довідковою та іншою навчальною літературою складені не за встановленою 
формою (таблиця 2 додатку 11 до Ліцензійних умов, порушення підпункту 9 
пункту 64 Ліцензійних умов).______________________________________________

Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з 

вимогами Закону та Ліцензійних умов._____ ___



Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки 
від «Г і_»  С к  2020 р. № Мі - /і

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері фахової передвищої освіти без розгляду

відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів 
___________________господарської діяльності» (далі -  Закон)___________________

Вих. № заяви юридичної особи 12 Дата 28.01,2020
Вх. № заяви юридичної особи 
174/0/10.1-20

Дата 29.01.2020

Найменування юридичної особи Володимир-Волинський 
агротехнічний коледж__

Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про отримання 
ліцензії

00727771__________________ ___
Розширення провадження
освітньої діяльності шляхом 
збільшення ліцензованого обсягу 
щодо підготовки фахівців у сфері 
фахової передвищої освіти зі 
спеціальності 081 Право у галузі 
знань 08 Право_________________

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої 
______ діяльності у сфері фахової передвищої освіти без розгляду____

1. Підписані документи, що додаються до заяви про розширення провадження 
освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої статті 12 
Закону):

- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати ліцензіата за 
попередній рік (2019 рік) (порушення підпункту 4 пункту 64 Ліцензійних умов);

- відсутня інформація про навчально-методичне забезпечення навчальних 
дисциплін та виробничого навчання, про забезпечення програмами і базами для 
проходження практики (таблиці 1, 2 додатку 10 до Ліцензійних умов, порушення 
підпункту 8 пункту 64 Ліцензійних умов);

- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації 
викладачів, які здійснюють освітній процес за спеціальністю (документи про вищу 
освіту, науковий ступінь, вчене звання, документи, які підтверджують досвід | 
роботи) (порушення підпункту 12 пункту 64 Ліцензійних умов).

2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання 
ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за | 
встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них і 
(пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

- відомості про забезпечення підручниками, навчальними посібниками,
довідковою та іншою навчальною літературою складені не за встановленою 
формою (таблиця 2 додатку 11 до Ліцензійних умов, порушення підпункту 9 
пункту 64 Ліцензійних умов).______________________________________________ ;

Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з 

вимогами Закону та Ліцензійних умов._____________________________________


